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Először rendezik meg Érd 
önkormányzati iskolái a Városi 
Szakmai Napokat. A szakmai 
napok keretében a pedagógu-
sok képet kaphatnak egymás 
mûködéséről, eredményeiről. 
A március 19-től április 3-ig 
tartó rendezvénysorozatot az 
igazgatók munkaközössége 
szorgalmazta. Baranyi Teréz, 
a Bolyai iskola igazgatója, a 
szakmai napok szervezője 
lapunknak elmondta: könnyû 
dolga volt, mivel az iskolák 
igen gazdag programkínálattal 
jelentkeztek.

– A programban előadások, 
bemutatóórák szerepelnek. A fő 
célunk a hagyományteremtés és 
az, hogy megismerjük egymás 
munkáját, hiszen erre a min-
dennapokban nem jut idő. Most 
az ismerkedésen kívül tapaszta-
latok szerzésére is módjuk van 
a pedagógusoknak – tette hozzá 
Baranyi Teréz, megjegyezve: a 
módszertani pedagógiai techni-
kák megismertetése és bemu-
tatása kiemelt szerepet kap, de 
hangsúlyt helyeznek az iskolai 
átmenetre is. 

– A szakmai napokba az 
önkormányzati iskolákon kívül 
a Magyar Földrajzi Múzeum is 
bekapcsolódott, ahol rendha-
gyó tárlatvezetésre kerül sor a 
földrajz és történelem szakos 
tanárok számára – mondta még 
az iskolaigazgató.

A rendezvény megnyitóját 
– és az első előadást – a Kós 
Károly Szakképző Iskolában 
tartották, március 19-én. Ezen 
az iskolaigazgatók vettek részt, 
akiket T. Mészáros András 
köszöntött.

– A tudás, ha egymással meg-
osztjuk, nem kevesebb lesz, 
hanem gyarapodik, és teljeseb-
bé válik. Az iskolai szakmai 
napok segítségével erősödik 
Érden az oktatás, a pedagógu-
sok megbecsülése, a pedagógu-
sok abbéli tudása, hogy hogyan 
tudják gyermekeinket a jövőre 
felkészíteni. Gárdonyi Géza sza-
vait idézve: „A nemzet ereje a 
nemzetnek a mûveltsége” – és 
én hiszem, hogy akkor teszünk 
jót, ha ezt a jövő nemzedékében 
megpróbáljuk minél mélyebben 
elültetni – hangsúlyozta a pol-

gármester, aki sok sikert kívánt 
a pedagógusok munkájához.

Sárközi Márta, az önkormány-
zat humánpolitikai irodájának 
vezetője a megnyitón kiemelte: 
a szakmai napok egyik hoza-
déka az lehet, hogy a nevelő-
testületek közelebb kerülnek 
egymáshoz, jobban megismerik 
egymás munkáját, és ez segíthe-
ti az általánosból a középiskolá-
ba való átmenetet is. 

A szakmai napok megnyitóján 
részt vett Bíró András író, költő 
is, aki a Bent a malomban őröl a  
molnár címû verseskötetének 
egy-egy példányával ajándékozta 
meg az iskolaigazgatókat, kérve, 
helyezzék el könyvtáruk polcán. 
A költő – aki egyébként lapunk 
tárcaírója – elmondta: szeretné, 
ha verseit nemcsak olvasnák, de 
szavalnák is. Erre már számos 
példa volt, hiszen a médiában 
gyakran hangzottak el költe-
ményei neves előadóművészek 
tolmácsolásában. Reméljük, az 
érdi iskolákban is egyre több 
gyerek kap kedvet egy-egy Bíró 
András-vers elolvasásához, sza-
valásához. Ádám Katalin

Iskolai szakmai napok Érden 

Ahol a tanárok  
egymástól tanulnak 
Elsõ ízben rendezik meg az érdi iskolák a Városi Szakmai Napokat. A rendezvény-
sorozat keretében az intézmények által rendezett elõadásokon, bemutatóórákon 
vesznek részt a pedagógusok, így megismerkedhetnek egymás – és az adott iskola 
– módszerével, munkájával.

Bemutatóóra a szakmai napok keretében a Móra iskolában – a pedagógusok az Ayres-terápiával ismerkedhettek meg
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Felhívás első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:

2012. április 18. (szerda) 13.00–18.00 óráig
2012. április 19. (csütörtök) 08.00–18.00 óráig

2012. április 20. (péntek) 08.00–13.00 óráig
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint Magyarországon minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét 
betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik 
életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezett-
ség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. 

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről 
• az óvoda véleménye alapján,
• a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
• szakértői vélemény alapján.

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• az eredeti óvodai (szakértői) vélemény,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Oktatási és Művelődési Bizottság

Felhívás óvodai beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat 
határozta meg: 

2012. április 3. (kedd):  08–13 óráig
2012. április 4. (szerda):  10–18 óráig
2012. április 5. (csütörtök):  13–18 óráig

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan 
történik.”

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerint: 
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerinti – kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében 
folyik.  Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.”
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 
szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermeket kérelemre – ha családi körülményei, képességé-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai nevelés kötelezettsége alól.  

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• a szülő (gondviselő) személyi igazolványa,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 Oktatási és Művelődési Bizottság


